
Beloken Pasen
A.s. zondag 23 april vieren wij beloken Pasen. Beloken is het voltooid deel-
woord van beluiken, het tegenovergestelde van ontluiken, en betekent dus 
afsluiten. De paasoctaaf wordt afgesloten. In het Latijn heet deze zondag 
“Domenica in Albis” zondag in witte kleding en dat vanwege de dopelin-
gen, die hun witte doopkleed nog dragen. Bij de Orthodoxe kerk wordt 
deze zondag “Thomas zondag” genoemd. Wij lezen dan het evangelie van 
de zogenaamde “ongelovige Thomas”. De mooiste aanduiding heeft mis-
schien wel Paus Wojtyla (JP.II) bedacht. Hij heeft in het Jubeljaar 2000 deze 
dag uitgeroepen tot “zondag van de goddelijke Barmhartigheid”. Hij deed 
dat op aandringen van zuster Maria Faustina Kowalska, waar hij een groot 
vereerder van was. Hij heeft haar in 2000 heiligverklaard. Een opeenhoping 
van aanduidingen zo vlak na Pasen, waar wij iets mee kunnen doen. Het is 
mooi om ons doopsel vooral in de paastijd te vernieuwen en het geloof van 
Thomas in herinnering te roepen. Zijn geloof was niet zonder twijfel, maar 
in een echte ontmoeting ging hij er helemaal voor. Zo kunnen ook wij vaak 
twijfelen over wat wij moeten doen of moeten denken en geloven. Maar als 
iemand je toelaat om de hand op zijn wonden te leggen, dan gaan wij vaak 
voor het beste dat in ons is! Dan voel je dat je nodig bent en Goddelijke 
Barmhartigheid kunnen wij allemaal gebruiken, juist om ons doopkleed wit 
en helder te dragen als een teken van goedheid, die wij ervaren hebben en 
willen doorgeven. De paasoctaaf is dan wel ten einde. De periode van inten-
se beleving van Pasen die op Goede Vrijdag is begonnen, maar de paastijd 
duurt t/m het Pinksterfeest, zes weken lang. Ook wij mogen tijd nemen, elk 
jaar weer, om eraan te wennen dat wij positieve mensen zijn, die van het 
negatieve af durven stappen naar positief leven met en voor elkaar.
  

Dré Brouwers, pastor

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl 
Bank: NL43RABO01070.92.131 

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk  
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95 
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl 
Bank: NL30RABO01070.12.049

Bedevaart naar H. Eik, 
dinsdag 2 mei 2017

Ook dit organiseert onze pasto-
raatsgroep weer een bedevaart naar 
de H. Eik in Oirschot vanuit Best. 
Om 14.00 uur komen we samen 
voor een viering in de kapel met 
pastor Jan van Lieverloo als voor-
ganger. Daarna gaan we een kopje 
koffie drinken bij deken Spijkers 
in Oirschot. We gaan samen met 
de bus en u kunt opstappen bij de 
H. Antoniuskerk om 13.00u of bij 
de Odulphuskerk om 13.15u. 
U moet zich wel aanmelden, want 
vol is vol. Opgeven kan persoon-
lijk of telefonisch (0499-371276) 
bij ons parochiecentrum op werk-
dagen van 9.00-12.00u of door een 
mail te sturen naar HYPERLINK 
“mailto:info@antoniusparochie.
nl”info@antoniusparochie.nl  
Graag zien wij u op 2 mei!  

Vieringen
Zondag 23 april, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist).
Intenties: Jan en Mia de Wert-van 

Odulphuskerk

Antoniuskerk

den Heuvel, Sjef en Nellie Frede-
riks – v.d. Wijdeven, Jacques van 
Straalen, Piet van Kemenade
Dinsdag 25 april, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel, pastor Van Lie-
verloo
Intenties: Bijzondere intentie

Korte berichten
Ook u bent welkom om deel te 
nemen aan de bedevaart op 2 
mei naar de H. Eik (zie Antonius-
kerk). 
Wij hebben als teken van er-
kentelijkheid een broche van de 
Sint-Odulphuskerk uitgereikt 
aan Riky van Kollenburg-Vennix. 
Zij is ruim dertig jaar als vrijwil-
liger werkzaam in onze parochie, 
waarvan een groot aantal jaren in 
onze siergroep. Daar heeft zij on-
langs afscheid genomen, maar zij 
verricht nog heel belangrijk werk 
in ons Parochiecentrum. Zij zorgt 

iedere dinsdag voor onze kopie in 
dit blad. Wij zijn haar erg dank-
baar voor haar trouwe inzet en 
daarom wilden wij haar een keer 
in de bloemetjes zetten.
Op de jaarvergadering van ons 
gemengd koor hebben wij ook 
een speldje uitgereikt aan Leo 
van Valenberg. Hij verzorgt heel 
trouw de lijsten met gezangen en 
is in het koor een zeer gedreven 
zanger, die zich met hart en ziel 
voor het koor inzet en dat doet 
hij al vele jaren. Wij zijn hem daar 
heel dankbaar voor. Hij heeft een 
dankjewel dan ook meer dan ver-
diend.

Wij willen alle nabestaanden van 
de afgelopen twee jaar uitnodigen 
voor een moment van gebed en 
herdenken op dinsdag 25 april 
om 19.00u in onze kerk. Na een 
stemmige viering met gebeden en 
symbolen bent u van harte wel-
kom op de pastorie om samen iets 
te drinken en vooral met elkaar te 
praten. Wij hebben op 31 maart jl. 
gezien dat elkaar ontmoeten soms 
heel prettig is. Nu willen wij sa-
men bidden voor onze dierbaren 
en elkaar weer ontmoeten. 

Vieringen
Woensdag 19 april, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel 
Intenties: Frans van Asseldonk.
20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de 
WCCM.
Vrijdag 21 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Ouders v.d. Meulen-
graaf-Geerts, Janske van den 
Boom-van Aaken (verjaardag), 
Jan van der Hamsvoort.
Zaterdag 22 april, 17.00u: 
Eucharistieviering, mmv de Can-
tors
Intenties: Overleden familie v.d. 
Meulengraaf-Spijkerboer.
Zondag 23 april, 09.30u: 
Eucharistieviering, mmv Gregori-
aans Koor
Intenties: Lamberdina de Bres-
ser-van Hoorn (verjaardag), Har-
rie en Anneke van Kronenburg, 
Henrikus Leijtens en Barbara 
Leijtens-van de Kerkhof (verjaar-
dag), familie Sanders-v.d. Bigge-
laar, Dulf van Beerendonk nms 
de Broederschap Hakendover, 
Marinus v.d. Ven nms de Broeder-
schap Hakendover, ter nagedach-
tenis van Leo Petrus en zoon Leo, 
overleden familie Putmans en 
zoon Jan en dochter Ria, jgt. Toon 
Stabel, Gerard Sleegers.
Overleden: Miet van Nunen-van 
der Steen, 87 jaar. Moge zij rusten 
in vrede.


